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Sammanfattning 
 

År 2007 uppmärksammades de oegentligheter som förekom i produktionen av de varor som 

landstingen köpte in till den svenska sjukvården vilket medförde att landstingen startade ett 

samarbete runt socialt ansvar i upphandling. Då CSR främst kopplas ihop med företag i privat 

sektor, avser denna kvalitativa studie undersöka hur CSR som idé har tagits emot i offentlig 

sektor och hur den har gjorts om för att passa i sin nya kontext. Det empiriska materialet har 

samlats in genom semistrukturerade intervjuer och har sedan analyserats med skandinavisk 

nyinstitutionell översättningsteori samt teorin om inramning. Undersökningen visar att det 

tidigare var svårt att veta vilka sociala krav man som enskild förvaltning kunde ställa i 

upphandlingar och att när CSR som idé togs emot av aktörer i landstingen startade dessa ett 

samarbete där idén aktivt gjordes om för att passa i offentlig sektor. Det innebar att idén 

materialiserades i en uppförandekod som tog hänsyn till det unika med den nya kontexten, vilket 

främst var lagen om offentlig upphandling. Studien visar att CSR inte har förlorat sin innebörd i 

översättningen, utan den har enbart anpassats till de nya förutsättningarna.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Aktörer, Corporate Social Responsibility, CSR, Landsting, Offentlig Sektor, 

Regioner, Socialt Ansvar, Uppförandekod, Översättning, Inramning, Translation, Framing. 



               
 

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

1. INLEDNING ....................................................................................................................... 1 
1.1 BAKGRUND ............................................................................................................................................ 1 
1.2 PROBLEMDISKUSSION ........................................................................................................................ 2 
1.3 SYFTE ....................................................................................................................................................... 5 
1.4 AVGRÄNSNING ..................................................................................................................................... 5 
1.5 UPPSATSENS DISPOSITION ................................................................................................................ 5 

2. TEORETISKT RAMVERK .................................................................................................. 6 
2.1 TEORETISK BAKGRUND ..................................................................................................................... 6 
2.2 TILLÄMPNING AV TEORIER .............................................................................................................. 7 
2.3 TEORIN OM INRAMNING ................................................................................................................... 8 
2.4 ÖVERSÄTTNINGSTEORIN .................................................................................................................. 9 

2.4.1 IDÉER OCH FÖRFLYTTNING ..................................................................................................... 9 
2.4.2 IMITERING OCH REDIGERING .............................................................................................. 10 
2.4.3 AKTÖRER, PRAXIS OCH VERKTYG ........................................................................................ 10 
2.4.4 MOTTAGARE AV IDÉER ........................................................................................................... 11 

2.5 TEORETISK SAMMANFATTNING ................................................................................................... 12 

3. METOD ............................................................................................................................. 14 
3.1 UNDERSÖKNINGSPROCESS ........................................................................................................... 14 
3.2 VAL AV LITTERATUR ........................................................................................................................ 14 
3.3 VAL AV RESPONDENTER ................................................................................................................. 15 
3.4 INSAMLING AV PRIMÄRDATA ....................................................................................................... 15 
3.5 OPERATIONALISERING ................................................................................................................... 17 
3.6 INTERVJU – OCH ANALYSPROCESS ............................................................................................. 19 
3.7 KRITISKT TÄNKANDE ....................................................................................................................... 19 

4. SOCIALT ANSVAR I OFFENTLIG UPPHANDLING ...................................................... 21 
4.1 BAKGRUND OM SVERIGES LANDSTING OCH REGIONER .................................................... 21 
4.2 VAD ÄR PROBLEMET? ....................................................................................................................... 21 

4.2.1 OEGENTLIGHETER I PRODUKTIONEN ................................................................................ 21 
4.2.2 ETT SAMARBETE TAR FORM ................................................................................................... 22 
4.2.3 UPPMÄRKSAMHET I MEDIA .................................................................................................... 23 

4.3 VAD ÄR LÖSNINGEN? ....................................................................................................................... 23 
4.3.1 UPPFÖRANDEKOD .................................................................................................................... 23 
4.3.2 AKTÖRER ..................................................................................................................................... 24 
4.3.3 UPPHANDLINGSPOLICY OCH MILJÖPROGRAM ............................................................... 25 

4.4 HUR NÅS LÖSNINGEN? .................................................................................................................... 26 
4.4.1 FRAMTAGANDE AV UPPFÖRANDEKOD .............................................................................. 26 
4.4.2 UTÅTRIKTAT INFORMATIONSARBETE ............................................................................... 26 
4.4.3 UPPFÖLJNINGSSYSTEM ............................................................................................................ 27 
4.4.4 SAMARBETE MED AVTALSLEVERANTÖRER ....................................................................... 28 



               
 

 

 

5. ANALYS ............................................................................................................................ 29 
5.1 VAD ÄR PROBLEMET? ....................................................................................................................... 29 
5.2 VAD ÄR LÖSNINGEN? ....................................................................................................................... 31 
5.3 HUR NÅS LÖSNINGEN? .................................................................................................................... 32 

6. SLUTSATS ........................................................................................................................ 35 

7. AVSLUTANDE DISKUSSION .......................................................................................... 36 
7.1 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING ............................................................................................ 37 

REFERENSER ....................................................................................................................... 38 

INTERVJURESPONDENTER .............................................................................................. 45 

BILAGA 1: IDENTIFIERING AV TYPEXEMPEL ................................................................ 46 

BILAGA 2: INTERVJUGUIDE LANDSTING OCH REGIONER ......................................... 47 

BILAGA 3: INTERVJUGUIDE POLITIKER ........................................................................ 48 

BILAGA 4: INTERVJUGUIDE SWEDWATCH ................................................................... 49



               
 

 

1 

 

1. INLEDNING 
 

1.1 BAKGRUND 

Forskare har länge varit intresserade av processer där idéer och tillvägagångssätt förflyttas och tar 

form i nya kontexter (Czarniawska & Sevón, 1996; Powell et al., 2005). En idé kan ta helt ny 

form i händerna på en ny person och en idé, till exempel ett ledningsverktyg för företag, kan 

översättas, inte språkligt utan i meningen att den görs om, till en förändrad idé för att passa in i en 

ny kontext, exempelvis i en ideell organisation som vill effektivisera sitt arbete (Powell et al, 

2005). En idé som fått mycket uppmärksamhet de senaste årtiondena är fenomenet Corporate 

Social Responsibility, CSR, vilket översätts till företagens sociala ansvar (Grafström et al., 

2008).  

 

Under de senaste decennierna, har idéer om socialt ansvar fått ett ökat fotfäste inom näringslivet 

och i mitten av 1990-talet kom dessa idéer att bli ett fenomen under beteckningen CSR (Windell, 

2006). Detta har medfört att både forskare och chefer har uppmärksammat fenomenet under de 

senaste åren (Podnar, 2008). McWilliams och Siegel (2001) menar att definitionen av CSR inte 

alltid är tydlig då chefer möter krav från flera olika intressentgrupper med motstridiga mål och 

syften. Således betyder inte CSR samma sak för alla och i alla sammanhang, utan en 

samstämmighet om hur CSR egentligen ska definieras saknas (Windell, 2006). Dock är sociala-, 

ekonomiska- och miljöaspekter centrala när CSR diskuteras (Borglund et al, 2012). En del 

företag använder sig av CR (corporate responsibility) för att markera att deras engagemang rör 

olika former av ansvar och inte bara socialt ansvar (Borglund et al, 2012). Andra använder SR 

(social responsibility) för att markera ett bredare samhällsansvar som rör alla former av 

organisationer. FN-organet Global Compact vars arbetsområde är CSR som hjälper företag att bli 

mer ansvarstagande, ser även mänskliga rättigheter, anti-korruption och lämpliga 

arbetsförhållanden som viktiga (UN Global Compact, 2013). Trots att det finns olika definitioner 

av CSR har de alla något gemensamt: de behandlar ett ansvar gentemot människan, samhället och 

miljön som går utöver egna intressen och rättsliga skyldigheter (De Bakker et al., 2005).  
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Som nämnts inledningsvis, kan en idé förändras och ta en helt ny form för att passa in i en ny 

kontext. CSR, som egentligen är menat för företag, har som idé under de senaste åren förflyttat 

sig till en ny kontext, den offentliga sektorn. Podnar (2008) menar att i praktiken innebär 

betydelsen av CSR att initiativ uppkommer både från offentlig och privat sektor. Offentlig sektor 

har i sig själv ett samhällsansvar att tjäna medborgarna (Christensen, 2005). Trots det verkar ett 

aktivt ansvarstänkande behövas även utanför företagssfären då CSR numera även syns i 

sammanhang i den offentliga sektorn (Frostenson & Sjöström, 2012). Detta tydliggörs i de 

miljöredovisningar som allt fler kommuner och landsting tar fram samt i riktlinjer för ansvarsfull 

upphandling av till exempel material till sjukvården (CSR-kompassen, 2013; Frostenson & 

Sjöström, 2012). Att CSR lyckats ta sig till offentlig sektor ger en indikation på att det är viktigt 

för organisationer överlag att ta socialt ansvar för att kunna svara på påtryckningar från 

omgivningen. Men vad händer egentligen med CSR som idé när den förflyttas till en ny kontext? 

Detta är en fråga som vi kommer att ta med oss vidare i denna studie.  

 

 1.2 PROBLEMDISKUSSION 

Föreställningar och idéer om vad som är företagens skyldigheter, rättigheter och ansvar är något 

som ständigt förändras över tid (Grafström et al., 2008). Det finns således ingen statisk definition 

av vilken roll och vilket ansvar företag ska spela i samhället (Grafström et al., 2008). Trots att det 

inte förekommer en klar definition av företags sociala ansvar, CSR, har idéer om socialt 

ansvarstagande fått ökad spridning under det senaste decenniet (Windell, 2006). Detta kan 

förklaras av att samhället i allmänhet utövar påtryckningar på företag att ha en CSR-profil i sin 

verksamhet och därför har CSR blivit ett fenomen som de flesta organisationer idag talar om och 

vill förknippas med (Bowd et al., 2006). Stor uppmärksamhet har riktats mot megaföretag som 

Ikea, H&M och Telia och de sociala- och miljömässiga brister som uppdagats i verksamheterna 

där barnarbete, förskräckliga arbetsförhållanden och arbetsmiljöer samt korruption har 

förekommit (Blomgren, 2009; SvD, 2007a; Billner, 2012; Rothstein, 2013). Det finns således en 

samsyn om att man i det privata näringslivet ska ta ansvar för sociala och miljömässiga 

förhållanden och aktivt bearbeta och förbättra dessa. Detta är en utveckling som offentlig 

upphandling hittills stått vid sidan av (Bjurling, 2007; Ringborg, 2007; SvD, 2007b).  
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Varje år upphandlar Sveriges regioner och landsting produkter och tjänster för cirka 120 

miljarder kronor (Göthberg, 2012). I juni 2006 gjorde Fair Trade Center en undersökning som 

visade att inga landsting i Sverige ställde krav på att grundläggande mänskliga rättigheter i 

arbetslivet skulle åtföljas i produktionen (Fair Trade Center, 2008). Swedwatch1 undersökte 

saken vidare och presenterade 2007 en undersökning av landstingens inköp av enkla kirurgiska 

instrument och sjukvårdstextilier i rapporten ”Vita rockar och vassa saxar” (Bjurling, 2007). 

Resultatet av undersökningen kom som en chock för landstingen då stora oegentligheter i 

arbetsförhållandena avslöjades. Undersökningen visade att många av de varor som upphandlas 

tillverkas i utvecklingsländer där det förekommer brott mot grundläggande internationella 

konventioner och att mänskliga rättigheter för anställda kränks i produktionen av sjukhuskläder, 

textilier och kirurgiska instrument. Produktionen skedde i miljöer där arbetarna riskerade att bli 

sjuka vid tillverkningen av produkter som skulle användas för att göra oss i Sverige friska. 

 

Till följd av offentliggörandet av de ofattbara uppgifterna startade Stockholms läns landsting, 

Region Skåne och Västra Götalandsregionen ett gemensamt projekt med att ställa sociala- och 

miljömässiga krav på sina leverantörer utifrån prioriterade riskområden. Kraven formulerades i 

en uppförandekod som blev klar 2008 och 2010 anslöt sig samtliga landsting till samarbetet 

(SLL, 2012) som går under namnet Socialt Ansvarstagande i Offentlig Upphandling – Ett 

samarbete mellan Sveriges landsting och regioner (Göthberg, 2012).  

 

De offentliga inköpen regleras genom upphandlingslagstiftningen, bland annat i Lagen om 

offentlig upphandling (LOU) och Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, 

transporter och posttjänster (LUF). Enligt en utredning från Statens Offentliga Utredningar (SOU 

2013:12) har det inte varit tillräckligt tydligt vilka sociala krav som får ställas i samband med 

offentlig upphandling och det har uppfattats som juridiskt krångligt att veta hur långtgående krav 

man får ställa innan de går emot upphandlingslagstiftningen och motverkar fri konkurrens (SOU, 

2013). Samtidigt framgår det av utredningen att många upphandlande myndigheter och enheter 

                                                
1 Swedwatch är en religiöst och partipolitiskt obunden frivilligorganisation som granskar svenska företags handel med och 
verksamhet i utvecklingsländer för att bidra till att minska sociala och miljömässiga missförhållanden. Swedwatch har fem 
medlemsorganisationer; Lutherhjälpen/Svenska kyrkan, Naturskyddsföreningen, Fair Trade Center, UBV/Latinamerika och 
Miljöförbundet Jordens Vänner (Bjurling, 2007). 
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har en önskan att använda upphandling som ett sätt att påverka samhällsutvecklingen genom att 

ställa miljömässiga och sociala krav men att kunskap saknas om vilken påverkan det egentligen 

får (SOU, 2013, s.376). I LOU och LUF har det från och med 2010 framgått att ”upphandlande 

myndighet bör beakta miljöhänsyn och social hänsyn om upphandlingens art motiverar detta” 

(SOU, 2013, s. 384, 387). Trots dessa formuleringar har det varit otydligt vilka krav man får 

ställa vilket har lett till en överdriven försiktighet hos svenska myndigheter och enheter i gemen 

att ställa sociala krav (SOU, 2013, s. 480). Detta visar på att det i offentlig sektor finns ett antal 

juridiska svårigheter att komma runt, samt att kunskaper behövs för att ställa sociala krav i 

upphandlingar. 

 

Ovanstående aktuella diskussioner betonar vikten av ett tydligt ställningstagande i frågor om 

socialt ansvarstagande inom exempelvis miljö och mänskliga rättigheter. De belyser även vikten 

av ökade kunskaper för att kunna ställa krav och förstå vilken påverkan och innebörd kraven har 

för vårt samhälle; både inom privata- och offentliga verksamheter. Att CSR ursprungligen är en 

idé för företag som nu lyckats ta sig till offentlig sektor kan förklaras med skandinavisk 

nyinstitutionell teori och det Sahlin-Anderson (1996) skriver om organisatoriska 

förändringsprocesser och att dessa är problembaserade. Hon menar att organisationer jämför sig 

med varandra för att identifiera problem i den egna verksamheten. De letar efter nya idéer och 

”success stories” som verkar fungera bra i andra organisationer som de sedan gör om i en 

översättningsprocess för att passa den egna kontexten. Då CSR är en idé som tidigare studerats 

med översättningsteorin (Windell, 2006; Tomson, 2008; Göthberg, 2011) men inte i den 

offentliga sektorn, är detta området för vår studie. Då det är relativt uppenbart varför offentlig 

sektor har börjat med socialt ansvar i offentlig upphandling men då det saknas studier på hur de 

har gått till väga samt löst svårigheterna med att ta socialt ansvar i upphandling, har det lett oss 

fram till följande forskningsfråga: 

	  

• Hur har CSR som idé tagits emot i offentlig sektor och hur har den gjorts om för att passa 

i sin nya kontext? 
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1.3 SYFTE 

Syftet med denna uppsats är att studera hur fenomenet CSR som idé har tagits emot och översatts 

i en ny kontext. Då det förekommer få studier om CSR i offentlig sektor (Frostenson & Sjöström, 

2012) och inga studier om hur CSR översätts i offentlig sektor, bidrar denna studie till ett relativt 

outforskat område. Genom att studera hur CSR översätts i landsting och regioner vill vi öka den 

praktiska kunskapen om översättningen av nya idéer i offentliga organisationer.  Vidare används 

översättningsteorin från nyinstitutionell teori tillsammans med teorin om inramning, vilken ramar 

in den fråga och lösning man avser studera, i syfte att belysa viktiga aspekter i den process vi 

kommer att studera. Således ämnar studien bidra till översättningsteorin då vi kommer applicera 

denna teori både i en ny empirisk kontext och i en ny teoretisk konstellation.  

 

1.4 AVGRÄNSNING 

Studien avgränsas till att undersöka hur landsting och regioner tar socialt ansvar i upphandling av 

främst sjukvårdsmateriel och -textilier. Avgränsningen motiveras av att det samarbete som startat 

runt socialt ansvar har möjliggjort att idén om CSR tagit form i en ny kontext, vilket studien 

ämnar undersöka. 

 

1.5 UPPSATSENS DISPOSITION 

Teoriavsnittet behandlar översättningsteorin och teorin om inramning. En teoretisk bakgrund och 

tidigare forskning ämnar ge läsaren en förståelse för det studerade området. Teoretiska begrepp 

och hur översättningsteorin och teorin om inramning sammanfattas i en analysmodell med tre 

steg; 1. Vad är problemet? 2. Vad är lösningen? och 3. Hur nås lösningen? Sedan introduceras 

studiens metodavsnitt följt av en empirisk redogörelse strukturerad utefter analysmodellens tre 

steg. De tre stegen återkommer även i analysen vilken mynnar ut i en slutsats som vidare jämförs 

med resultat från tidigare studier i en avslutande diskussion, där även studiens begränsningar 

behandlas. Till slut presenteras förslag på vidare forskning.  
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2. TEORETISKT RAMVERK 

 

2.1 TEORETISK BAKGRUND 

Ur den traditionella institutionella teorin har nyinstitutionell teori bildats vilken fick sitt startskott 

för cirka trettio år sedan genom Meyer och Rowan (1977). Traditionell institutionalism ser en 

organisationsförändring som en process av spridning där organisationer passivt anammar idéer 

om ny praxis (DiMaggio & Powell, 1983). Spridning har använts som ett begrepp som förklarar 

homogena resultat, där alla organisationer i en omgivning successivt anammar likartade metoder 

(DiMaggio & Powell, 1983). Å andra sidan har forskare inom nyinstitutionell teori som är 

intresserade av förändringsprocesser i organisationer kommit fram till att organisationer som har 

samma intresseområden och har liknande formella strukturer kan skilja sig åt (Czarniawska & 

Sevón, 1996; Czarniawska & Sevón, 2005). Inom nyinstitutionell teori har skandinavisk 

nyinstitutionell teori bildats där, bland många andra, Barbara Czarniawska och Kerstin Sahlin-

Andersson anses som viktiga forskare (se till exempel Windell, 2006; Erlingsdottír & Lindberg, 

2005). Skandinavisk nyinstitutionalism menar till skillnad från idén om spridning där man passivt 

anammar idéer om nya metoder, att en organisationsförändring är en aktiv process av 

översättning (engelska translation) där aktörer aktivt tolkar och förändrar idéer för att de ska 

passa olika organisatoriska kontexter (Czarniawska & Joerges, 1996). Översättning har införts 

som ett begrepp i den nyinstitutionella grenen för att förklara organisatorisk förändring som en 

följd av spridning av idéer och praxis. Översättning kan vara att en idé formas om, att man tar 

delar av den, att nya delar läggs till eller att idén byter namn (Latour, 1993 i Czarniawska & 

Joerges, 1996). Czarniawska och Sevón (1996) lånade begreppet från de franska sociologerna 

Michel Serres, Michel Callon och Bruno Latour för att förklara hur organisationsförändring 

kommer till stånd då managementidéer och -praxis översätts till handlingar som kan komma att 

bli institutionaliserade i en organisation. En idé blir institutionaliserad när den tas för given och 

när det blir naturligt att handla utifrån den (Zucker, 1977). 

 

Det har tidigare forskats en hel del kring översättning i sammanhang om hur, varför och vilka 

typer av idéer som cirkulerar (Brunsson & Jacobsson, 2000; Sahlin-Andersson & Engwall, 2002; 

Hedmo, 2004; Windell, 2006). Det har även forskats om hur transnationella idéer tas emot av 
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organisationer och hur dessa idéer passar in (Forssell, 1992; Erlingsdottír, 1999; Sahlin-

Andersson & Hedmo, 2000; Tomson, 2008). Några som använt sig av översättningsteorin i olika 

kontexter för att förklara CSR är Karolina Windell (2006), Klara Tomson (2008) och Pauline 

Göthberg (2011). Windell (2006) har undersökt viktiga fält och aktörsgrupper runt CSR som idé 

bland företag i den privata sektorn. Tomson (2008) har undersökt CSR i frivilligorganisationen 

Amnesty, som tidigare endast fokuserade på att hjälpa oskyldigt fängslade, men som nu även har 

tagit emot och översatt idéer om kvinnors-, homosexuellas- och mänskliga rättigheter i sin 

organisation. Göthberg (2011) har undersökt hur företag inom den finansiella tjänstesektorn i 

Sverige har tagit emot idén om ett ökat miljö- och socialt ansvar för att se om och hur 

förändringar har påverkat en bredare uppsättning av organisationer i syfte att upptäcka likheter 

och skillnader. Trots dessa studier om CSR i olika kontexter där forskarna har använt sig av 

översättningsteorin, saknas det forskning om hur CSR tas emot och översätts i offentlig sektor.  

 

2.2 TILLÄMPNING AV TEORIER 

Det som kan konstateras om de tidigare studierna är att översättningsteorin har använts för att 

beskriva hur CSR som fenomen tagit form inom olika områden och organisationer. Dock har 

tidigare studier använt sig av kompletterande teorier till översättningsteorin. Windell (2006) har 

utökat översättningsteorin med perspektiv om organisatoriska fält, Tomson (2008) har 

tillsammans med översättningsteorin använt sig av Decoupling och Göthberg (2011) har 

kompletterat översättningsteorin med legitimitetsteorin. Detta kan förklaras med att 

översättningsteorins grundare Latour (1986) har en filosofisk bakgrund vilket gjort 

översättningsteorin till ett tämligen komplext område. Vi har valt att i denna studie komplettera 

översättningsteorin med teorin om inramning. Teorin om inramning härstammar från forskning 

om sociala rörelser som handlar om att organisera och förenkla intryck (Benford & Snow, 2000).  

Då verkligheten omfattar oändligt mycket information och då människor omöjligt kan ta in allt, 

innebär således en inramning att en del information väljs ut där vissa element betonas i 

förhållande till andra och görs mer framträdande för att främja en viss problemdefinition 

(Entman, 1993). Entman (1993) menar att inramning består av olika karaktärsdrag där inramning 

för det första innebär att ett problem definieras där olika aktörers ageranden och dess effekter 

lyfts fram samt att de bakomliggande orsakerna för problemet identifieras. Vidare formulerar 
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inramning olika värderingar utifrån aktörernas agerande och dess effekter och slutligen föreslår 

inramning möjliga lösningar till problemet och hur dessa kan rättfärdigas (Entman, 1993). 

Inramning har använts av Bay (2011) i forskning inom företagsekonomi för att beskriva hur och 

varför man i Sverige gjorde en nationell utbildningssatsning riktad mot unga om privatekonomi. 

Inramning visade sig vara användbart, inte bara för att generellt förklara hur myndigheterna gick 

till väga för att lära gymnasieungdomarna att bli ekonomiskt ansvarsfulla individer, utan också 

för att det gav en djupare förståelse för vilka aktörer och verktyg som var viktiga i processen 

(Bay, 2011).  

 

Då vi bland annat vill förstå hur CSR tagits emot i offentlig sektor, bedömer vi att teorin om 

inramning är lämplig för att kunna hjälpa oss att finna svar på de bakomliggande problem och 

lösningar till varför offentlig sektor har börjat med socialt ansvar. Då teorin om inramning, så 

som den presenteras av Benford och Snow (2000), Entman (1993) och Bay (2011), lyfter fram 

betydelsen av viktiga aktörer och verktyg, och då aktörer och verktyg också är viktiga inom 

översättningsteorin, talar detta för att teorierna kan kombineras. Trots att tidigare studier inte 

kombinerat översättningsteorin med teorin om inramning, är det motiverat att koppla samman 

dessa två teorier. Då begreppen inom översättningsteorin är komplexa och går i varandra vill vi 

försöka förtydliga översättningsprocessen genom att använda teorin om inramning som är 

uppdelad i tre tydliga steg. Genom att ”rama in” viktiga begrepp i översättningsteorin i teorin om 

inramning bidrar det till en tydligare struktur i tillämpningen av översättningsteorin, vilket vi 

saknat i tidigare studier. Organisations- och sociologiforskaren Lounsbury (2009) skriver att 

undersökningar av institutioner och sociala rörelser naturligt kompletterar varandra, vilket borde 

göra denna studie där översättningsteorin och teorin om inramning kombineras, ytterligare 

intressant. 

 

2.3 TEORIN OM INRAMNING  

Teorin om inramning (framing på engelska) har kommit att betyda mycket i förståelsen för 

studier av sociala rörelser samt för forskningen inom psykologi, sociologi och statskunskap 

(Benford & Snow, 2000). Inramning som teori har en tolkande funktion genom att den 

simplifierar och komprimerar aspekter från verkligheten (Benford & Snow, 2000). Benford och 
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Snow (2000) menar även att inramning är handlingsorienterat, att det handlar om att strukturera 

verkligheten, men också att förklara vad som händer eller borde hända (Benford & Snow, 2000). 

Chong och Druckman (2007) menar likt Entman (1993) att teorin om inramning lyfter fram ett 

problem för att det ska kunna studeras ur olika perspektiv. Teorin om inramning delas in i tre 

steg, diagnostisk inramning (diagnostic framing), prognostisk inramning (prognostic framing) 

och motiverande inramning (motivational framing), som handlar om att man som forskare 

identifierar ett problem i den undersökta organisationen, sedan identifierar en lösning och till sist 

som forskare urskiljer hur berörda motiveras att jobba mot lösningen som identifierats (se tabell 2 

nedan).  

 

STEG 1: DIAGNOSTISK INRAMNING– VAD ÄR PROBLEMET?    

Diagnostisk inramning handlar om att man identifierar problemet och varför det är viktigt att man löser det. 

STEG 2: PROGNOSTISK INRAMNING– VAD ÄR LÖSNINGEN?  

Prognostisk inramning handlar om att man identifierar den tänkta lösningen på problemet, samt ger strategier 

för att lösa problemet. 

STEG 3: MOTIVERANDE INRAMNING– HUR NÅS LÖSNINGEN?  

Motiverande inramning handlar om hur man ska motivera de berörda att engagera sig för att nå lösningen.  

 

TABELL 1. IDENTIFIERING AV INRAMNING. 

 

2.4 ÖVERSÄTTNINGSTEORIN 

2.4.1 IDÉER OCH FÖRFLYTTNING 

I ordets ursprungliga mening är en ”idé” hur man ser på någonting, idéer är föreställningar som 

blir kända i form av bilder eller ljud (Czarniawska & Joerges, 1996). Bilder kan bli målade eller 

nedskrivna, till exempel som i ett scenmanus och ljud kan spelas in eller blir nedskrivna som 

noter i ett partitur (Czarniawska & Joerges, 1996). Idéer förändras genom förflyttning och då 

enbart saker kan förflytta sig från en plats till en annan, måste idéer materialiseras genom att 

förvandlas till verktyg eller praxis på olika sätt (Czarniawska & Sevón, 2005). Materialisering är 

en del av översättningsprocessen och medför förändringar: okända objekt uppstår, kända objekt 

ändrar utseende och praxis ändras (Czarniawska & Joerges, 1996). Enligt Latour (1986) är 

spridningen av en idé i sig ingen garanti för att den ska användas i praktiken, vad som händer 
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med idén beror på hur mottagarna väljer att översätta idén (Czarniawska & Joerges, 1996). En idé 

kan bli populär om den införs av olika organisationer och införandet av en idé i olika 

organisationer resulterar i variation istället för homogenisering eftersom idén översätts i enlighet 

med de olika kontexterna (Sahlin-Andersson & Engwall, 2002). Idéer färdas långt och brett om 

de översätts i enlighet med den lokala och institutionella kontexten (Czarniawska & Sevón, 

1996). För att idéer ska kunna passa in i olika kontexter måste de anta olika former och bli 

presenterade på ett sätt som gör att de framstår som viktiga för mottagaren (Windell, 2006).  

 

2.4.2 IMITERING OCH REDIGERING 

Vid en organisationsförändring kan imitation användas där man tar efter andras idéer genom att 

lära sig av dessa för att kunna uppnå liknande resultat och effekter (Sahlin-Andersson, 1996). 

Enligt Sevón (1996) innebär imitation inte att man kopierar andra organisationers ageranden rakt 

av, utan imitation handlar om att översätta en idé från en kontext till en annan. Imitation 

beskriver således inledningsfasen i översättningsprocessen. Vid översättning sker en redigering 

av idén vilket gör att den kan tolkas annorlunda jämfört med den ursprungliga idén (Sahlin-

Andersson, 1996). Sahlin-Andersson (1996) menar i enlighet med Czarniawska och Joerges 

(1996) att idéer görs om för att de ska passa den mottagande verksamheten samt att idéer 

formuleras och omformuleras i olika kontext vilket medför att vissa delar av idén behålls medan 

andra delar tas bort. Däremot tydliggör Sahlin-Andersson i tre redigeringsregler, att idéer 

konkretiseras genom redigering via 1) kontext, vilket innebär att placera om idéer eller koppla 

bort dem från deras tidigare lokala sammanhang och skriva in dem i nya, 2) formulering, vilket 

betyder att hur idén benämns påverkas av omgivningen den placeras i, 3) logik, som innebär att 

orsaker och effekter klarläggs så att idéerna antas vara problemlösande, där lösningen kan vara 

verktyg och/eller modeller.  

 

2.4.3 AKTÖRER, PRAXIS OCH VERKTYG 

Under en översättningsprocess får aktörer liv i idéer genom att forma och sedan använda dem i 

organisationen (Czarniawska & Joerges, 1996; Czarniawska & Sevón, 1996). Aktörerna 

översätter idéer i enlighet med dominerande standarder, värderingar, normer och i enlighet med 
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sina institutionella intressen (Czarniawska & Joerges, 1996; Sahlin-Andersson, 1996). Meyer 

(2001) menar att många aktörer representerar en idé och att aktörers intressen är knutna till idén 

snarare än till egenintresse. Campbell (2004) belyser hur viktigt det är att inte bara identifiera 

aktörer som utvecklar och sprider idén utan att man även bör utröna vilka roller de har i 

processen. Aktörer som engagerar sig i aktiviteter som innebär en förändring och som deltar i 

skapandet av nya praxis refereras som ”institutionella entreprenörer” (t ex DiMaggio, 1988). 

DiMaggio (1988) menar att institutionella entreprenörer är organiserade aktörer med tillräckliga 

resurser och en möjlighet att förverkliga intressen som de värderar högt.  

 

Inom översättningsteorin anses aktörer aktivt tolka idéer på olika sätt för att de ska passa 

organisationens kontext. För att passa i den nya kontexten objektifieras idéerna och kan ta olika 

form som till exempel verktyg och praxis (Czarniawska & Joerges, 1996; Windell, 2006). Morris 

och Lancaster (2006) menar att idéer måste bearbetas tillräckligt mycket för att passa in i den 

lokala verksamheten. De menar att en idé bör översättas från en hög abstraktionsnivå till konkreta 

verktyg utan att idéns huvudsakliga syfte förloras. När nya praxis, så som rutiner, tas emot i en 

organisation försöker aktörer sätta sin egen definition på idén i enlighet med vad de anser passar 

organisationen, för att sedan försöka övertyga andra att acceptera denna definition (Zilber, 2002). 

Således är översättningsteorin användbar för att undersöka förändringsprocesser, eftersom det 

riktar uppmärksamheten mot vad aktörerna gör med idéer, praxis och verktyg för att göra dem 

attraktiva och lämpliga (Tomson, 2008).  

 

2.4.4 MOTTAGARE AV IDÉER 

Inom ramen för skandinavisk nyinstitutionell teori har Powell et al. (2005) tagit fram fem 

typexempel på hur organisationer kan ställa sig till nya idéer.  De fem typexemplen är den 

entusiastiske användaren, den oskyldigt omvände, den engagerade översättaren, den motvillige 

”bekräftaren” och den aktive motståndaren (egen översättning) vilka kort beskrivs i tabell 1, 

visualiseras i figur 1 och operationaliseras i bilaga 1. Powell et al. fokuserar i sin framställning av 

de fem typexemplen på mottagligheten för och motståndet mot nya idéer.  
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TYPEXEMPEL BESKRIVNING 

Den entusiastiske användaren Söker aktivt nya idéer 
Den oskyldigt omvände Vaknar upp en dag och märker av förändringen 
Den engagerade översättaren Sätter aktivt sin egen prägel på nya idéer 
Den motvillige ”bekräftaren” Tvingas ta till sig nya idéer  
Den aktive motståndaren Vill inte ta till sig nya idéer, håller sig till gamla sätt 

 

TABELL 2. SAMMANSTÄLLNING AV DE FEM TYPEXEMPLEN. 

 

 

FIGUR 1. DE FEM TYPEXEMPLEN SORTERADE PÅ GRADEN AV MOTTAGLIGHET FÖR NYA IDÉER SAMT GRADEN AV 
ÖVERSÄTTNING. (EGEN ÖVERSÄTTNING AV ORIGINALFIGUR FRÅN POWELL ET AL, 2005, s. 255). 

 

I figur 1 ovan kan vi se att den entusiastiske användaren och den aktive motståndaren står för 

ytterligheterna vad gäller mottagligheten för nya idéer. Den ene tar till sig idéerna med hull och 

hår och den andre inte alls. I båda fallen finns lite utrymme för översättning. Hos de tre 

typexemplen emellan finns dock detta utrymme för översättning, att göra om, experimentera och 

ifrågasätta. Där det finns valmöjligheter och allt inte är tillrättalagt, där uppstår ofta en 

översättning (Powell et al., 2005).  

 

2.5 TEORETISK SAMMANFATTNING 

Genom att kombinera översättningsteorin och teorin om inramning har en analysmodell tagits 

fram (se figur 2 nedan). Analysmodellen behandlar de tre stegen i teorin om inramning, Powell et 

als. fem typexempel på mottagare av idéer, Sahlin-Anderssons begrepp kring imitering, 

!
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redigering och de tre redigeringsreglerna, Czarniawska och Joerges beskrivning av hur idéer 

materialiseras, samt vikten av verktyg, praxis och aktörer.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

STEG INOM 
INRAMNING 

1. DIAGNOSTISK 
INRAMNING  

Vad är problemet? 

2. PROGNOSTISK 
INRAMNING  

Vad är lösningen? 

3. MOTIVERANDE 
INRAMNING  

Hur nås lösningen? 

INNEBÖRD AV 
INRAMNING 

Vad är fel och behöver lösas? 
Varför ett problem? 

Vad är lösningen?  
Varför är det en lösning? 

Hur ska man lösa? 
Hur motivera? 

TEORETISKA FASER 
I ÖVERSÄTTNING 

En idé om CSR 
Mottagande av idén 
(fem typexempel) 

Vilka strategier används? 
Identifiering av aktörer, 

verktyg och praxis 

Materialisering av idéer 
genom aktörer, verktyg 

och praxis 

 
FIGUR 2: ANALYSMODELL - IDÉER OCH ÖVERSÄTTNING. 

 

I teorin om inramning handlar det i första steget om att få en bakgrund till problemet. Inom 

översättningsteorin belyses idéer och i denna teoretiska kombination kommer det därför handla 

om att först och främst identifiera varför en idé tas in i organisationen, vilket problem idén är 

tänkt att lösa. Genom att se CSR som en idé som är tänkt att lösa problemet i organisationen tas 

den emot på olika sätt av mottagarna, enligt de fem typexemplen, då dessa ser problemet på olika 

sätt. Det andra steget inom teorin om inramning identifierar en lösning på problemet. Här 

identifierar vi olika strategier för att ta emot idén i avsikt att lösa problemet. Strategierna kan vara 

imitering där praxis och verktyg tas fram av aktörer. Det sista steget i teorin om inramning 

handlar om hur problemet ska lösas samt hur man motiverar till detta. Med motivering menar vi 

hur man går till väga för att få resterande berörda, till exempel tjänstemän och avtalsleverantörer, 

att förstå att det sätt man avser lösa problemet på är det rätta. I den tredje och sista fasen ska vi 

identifiera hur aktörer har översatt idén genom redigering och materialisering, som handlar om att 

konkretisera och förverkliga idén i form av verktyg och praxis. Med konkreta verktyg och praxis 

blir det lättare att motivera berörda att sträva mot samma lösning. 

ÖVERSÄTTNINGSPROCESS 
Imitering och Redigering (tre redigeringsregler) 
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3. METOD 

 

3.1 UNDERSÖKNINGSPROCESS 

Då det finns relativt lite forskning och kunskaper om hur CSR tas emot och översätts i den 

offentliga sektorn är det viktigt att tydligt presentera vårt tillvägagångsätt. Studien ämnar 

undersöka CSR som fenomen varvid ett kvalitativt tillvägagångssätt är motiverat för både 

insamling och analys av data (jfr Jacobsen, 2002). Samtidigt krävs en mer djupgående 

beskrivning då en process ska studera och i enlighet med Bryman (2008) medför en kvalitativ 

datainsamling till att det skapas en mer ingående förståelse för det man undersöker, då man får en 

mer specificerad information än vid en kvantitativ undersökning. Vi bedömde intervjuer som 

mest lämpliga då vi ville undersöka händelser bakåt i tiden (jfr Bryman & Bell, 2007) samt 

identifiera viktiga aktörer, verktyg och praxis. Det krävdes således att vi kunde ställa både 

specifika och öppna frågor vilket gjorde semistrukturerade intervjuer passande i vår 

undersökning (Saunders et al., 2012). En observation vid ett möte mellan viktiga aktörer hade 

säkert kunnat bidra till en större förståelse, likt det gjorde för Windell i hennes studie (2006). Det 

var dock inget som passade i vår studie. 

 

3.2 VAL AV LITTERATUR 

För att öka studiens resultatgiltighet baserades den teoretiska referensramen på tillförlitliga källor 

och referenser (Saunders et al., 2012). Litteratursökningen utgick ifrån en för oss tidigare bekant 

artikel av Pipan och Czarniawska (2010). Utifrån den gjordes sökningar i källförteckningar och 

på nyckelord (där t ex en sökning på ”Corporate social responsibility translation” i Uppsala 

universitets sökverktyg gav en träff på Windells avhandling). Vi har även frågat några forskare på 

Företagsekonomiska institutionen på Uppsala universitet om tips på relevant litteratur inom deras 

respektive forskningsområde. Olika typer av litteratur; kapitel i böcker, doktorsavhandlingar och 

vetenskapliga artiklar och teorier med gott renommé har används flitigt under studiens gång. Vi 

har undersökt hur de teorier vi valt har använts i tidigare forskning för att säkerställa och bekräfta 

teoriernas giltighet samt hur dessa har använts av andra. Vi har, där det varit möjligt, använt oss 

av originalkällor. Vi har både aktivt sökt efter relevant litteratur samt använt oss av de 
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rekommendationer vi fått samtidigt som vi själva sållat och valt det vi tyckt har passat in med 

uppsatsens forskningsfråga och syfte.  

 

3.3 VAL AV RESPONDENTER 

Alla landsting och regioner samt några kommuner arbetar aktivt med socialt ansvar i dag 

(Göthberg, 2012).  Vi har valt att avgränsa oss till att endast undersöka landsting och regioner i 

denna studie då dessa sedan 2010 har ett nationellt samarbete kring socialt ansvarstagande i 

upphandling. Vi identifierade de tre landsting och regioner (Stockholms läns landsting, Västra 

Götalandsregionen och Region Skåne) som 2006 startade samarbetet som lämplig 

respondentgrupp. Dessutom ville vi få ett perspektiv från något av de övriga landsting som 

anslutit sig till projektet 2010. Målet var att intervjua medarbetare på tre landsting eller regioner. 

Då Västra Götaland nyligen bytt ut den mesta av sin personal föll valet på Stockholm och Skåne. 

Som tredje landsting valdes landstinget i Uppsala län då de var geografisk lättillgängliga. 

För att få kvalitet i intervjuerna var det viktigt för oss att hitta rätt respondenter vilket belyses av 

Kvale och Brinkman (2009). Urvalet av respondenter i landstingen gjordes med ett så kallat 

snöbollsurval, vilket till viss del är ett bekvämlighetsurval (Bryman & Bell, 2011). Vi valde att 

intervjua två personer på olika nivåer och inom olika områden i offentlig upphandling inom varje 

landsting för att få olika perspektiv på fenomenet. Vi började med att intervjua Pauline Göthberg 

som är Nationell Samordnare för att få en bakgrund och en tydlig helhetsbild av varför och hur 

landstingen och regionerna tar socialt ansvar, och hon gav oss en lista med kontaktpersoner. De 

personer som kontaktades först tipsade i sin tur om andra personer de ansåg lämpliga. Vi ville 

också få ett perspektiv från politiken då det i många fall är politikerna som fattar besluten. Därför 

träffade vi ansvarig politiker i Stockholms län. Slutligen valde vi också att intervjua en person på 

researchorganisationen Swedwatch, då respondenter från landstingen som vi intervjuade lyfte 

fram dem som en viktig aktör i arbetet med socialt ansvar. 

 

3.4 INSAMLING AV PRIMÄRDATA 

Sju av nio intervjuer genomfördes som individuella besöksintervjuer då vikten av en personlig 

kontakt var betydande för att skapa ett förtroende, samt att detaljer var viktig för att kunna svara 
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på forskningsfrågan (jfr Saunders et al, 2012; Jacobsen, 2002). Dock genomfördes en intervju 

med en representant för Region Skåne via telefon på grund av respondentens geografiska 

position. En andra intervju med en representant från Region Skåne genomfördes genom öppna 

frågor i en E-postkorrespondens då respondenten på grund av tidsbrist inte hade möjlighet att 

vara tillgänglig via telefon. Kritik kan riktas mot att informationen från intervjuerna inte gav en 

empirisk mättnad om socialt ansvar i alla landsting och regioner, eftersom detta skulle ha krävt en 

mer omfattande studie av åtminstone ett antal landsting till. Dock anser vi oss ha fått tillräcklig 

information om hur samarbetet startade samt hur detta drivs och är tänkt att fungera från 

ledningsnivå, vilket vi ansåg var tillräckligt för att svara på vår forskningsfråga. I tabellen nedan 

presenteras studiens samtliga respondenter. Vidare i undersökningen hänvisar vi till 

respondenterna med deras titel samt vilket landsting de kommer ifrån då den informationen är 

relevant för att förstå sammanhanget i texten.  

 

ORGANISATION NAMN TITEL/POSITION INTERVJUFORM 
Samtliga landsting och 

regioner Pauline Göthberg Nationell Samordnare Besöksintervju  

Stockholms läns landsting Johan Böhlin Upphandlings- 
controller Besöksintervju  

Stockholms läns landsting Thomas Wedegren Avdelningschef Besöksintervju  

Landstinget i Uppsala län Lina Widenmo Miljöstrateg Besöksintervju 

Landstinget i Uppsala län Christina Södergren Upphandlingschef Besöksintervju 

Centerpartiet i 
Stockholms läns landsting Gustav Andersson Miljö- och 

skärgårdslandstingsråd Besöksintervju 

Region Skåne Kristian Silverberg Enhetschef Telefonintervju 

Region Skåne Annette Kärlegärd Strategisk inköpare E-postkorrespondens 

Swedwatch Kristina Areskog Bjurling Seniorrådgivare Besöksintervju 

 
TABELL 3. SAMMANFATTNING AV STUDIENS RESPONDENTER. 
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3.5 OPERATIONALISERING 

Inom varje steg i teorin om inramning (diagnostisk inramning, prognostisk inramning och 

motiverande inramning) har den ursprungliga innebörden utvecklats tillsammans med de 

teoretiska faserna från översättningsteorin och från detta har intervjufrågor formulerats (se figur 

3). Dessa har sedan anpassats något till respektive respondent (se bilaga 2-4). 

 
Det första steget, diagnostisk inramning, utgörs av frågorna 1.1-1.3 som består av ett 

bakgrundsperspektiv för att identifiera vad problemet var. Här har till exempel frågan ”Varför 

infördes ett socialt ansvarstagande i er organisation?” ställts för att identifiera varför det var ett 

problem. Frågor har ställts om hur idéer om CSR nått fram till organisationen och vad man 

inspirerats av, för att kunna identifierat vilket eller vilka av de fem typexemplen enligt Powell et 

al. (2005) som respektive landsting och region passar in i. Genom fråga 1.1 och eventuella 

följdfrågor på den, har vi således kunnat identifiera vilka kriterier som respondentens landsting 

eller region uppfyller för att kunna ses som en eller flera av de fem typexempel. För att utröna 

vilket typexempel en organisation är ett exempel på, har en operationalisering av kriterierna för 

dessa typexempel gjorts (se bilaga 1).  

 

Det andra steget, prognostisk inramning, utgörs av frågorna 2.1-2.3 som behandlar vilka 

lösningar som är tänkta att hjälpa en att komma tillrätta med problemet. Här har vi genom frågor 

om aktörer, strategier och hjälpmedel identifierat viktiga aktörer, rutiner och verktyg som har 

varit viktiga för att lösa det problem som ett socialt ansvarstagande var menat att lösa.  

 

Det tredje och sista steget, motiverande inramning, utgörs av frågorna 3.1-3.3 som behandlar hur 

man har gått till väga för att lösa problemet genom ett socialt ansvarstagande samt hur man 

motiverar det. Här har varit av stor betydelse att förstå hur materialiseringen av idén sett ut, det 

vill säga hur man har förverkligat idén om CSR genom att använda sig av aktörer, praxis och 

verktyg.  Intressant är också hur aktörerna har motiverat de berörda i översättningsprocessen att 

engagera sig mot lösningen för att övertyga dessa att det sätt man avser lösa problemet på är det 

rätta.  
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Översättningen av idén börjar redan från första steget och kan identifieras under hela processen. I 

början sker till exempel en imitering där man tar inspiration från hur andra har gjort. Vidare sker 

en redigering av idén för att få den att passa i sin nya kontext. Med hjälp av Sahlin-Andersons 

redigeringsregler (1996) har redigeringen kunnat identifieras. Detta genom identifiering av 

beskrivningar om hur idén om CSR för det första, passats in i den nya kontexten, för det andra 

formulerats och benämnts, och för det tredje vilken logik som använts för att få idéerna att vara 

problemlösande genom att verktyg och praxis tagits fram.  

 

 

STEG 1: DIAGNOSTISK 
INRAMNING 

– Vad är problemet? 

STEG 2: PROGNOSTISK 
INRAMNING 

– Vad är lösningen? 

STEG 3: MOTIVERANDE 
INRAMNING 

– Hur nås lösningen? 

Vad är fel och behöver lösas? 
Varför ett problem? 

Vad är lösningen?  
  Varför är det en lösning? 

Hur ska man lösa? 
Hur motivera? 

En idé om CSR 
Mottagande av idén på olika sätt 

(se typexempel i bilaga 1) 

Identifiering av aktörer, verktyg och 
praxis 

 
Materialisering av idéer genom 

aktörer, verktyg och praxis 
 

FRÅGOR 
1.1 Hur inspirerades ni att börja med 
socialt ansvarstagande? Varifrån/av 
vem fick ni idéerna? 
1.2 Vad anser ni var de problem eller 
potentiella konsekvenser som ett 
socialt ansvarstagande var menat att 
lösa? Varför infördes socialt 
ansvarstagande i er organisation?  
1.3 Varför var bristen på detta ett 
problem? Kan ni beskriva de 
bakomliggande faktorerna till varför 
det var ett problem? 

FRÅGOR 
2.1 Vilka strategier har ni använt för 
att lösa de problem som socialt 
ansvarstagande var tänkt att lösa, 
nationellt och regionalt? 
2.2 Vilka aktörer har varit viktiga; 
nationella och regionala? På vilket 
sätt? 
2.3 Vilka hjälpmedel har ni använt er 
av? 

 
 
 

FRÅGOR 
3.1 Hur gick ni tillväga när ni tog 
fram uppförandekoden? 
3.2 Hur har de verktyg som tagits 
fram kommit till användning? Vilka 
aktiviteter har gjorts?  
3.3 Hur tror du det kommer sig att 
ansvarstagande har blivit så viktigt i 
just ert län/region? 
 
 
 
 

 

FIGUR 3.  OPERATIONALISERAD ANALYSMODELL 

ÖVERSÄTTNINGSPROCESS 
Imitering och Redigering (tre redigeringsregler) 
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3.6 INTERVJU – OCH ANALYSPROCESS 

Utifrån de tre stegen i analysmodellen, vilka utgör studiens tre huvudteman (jfr Tjora, 2013), 

förbereddes en intervjuguide där olika frågor och diskussionspunkter utformades vilka vägledde, 

men inte helt styrde intervjuerna. Under intervjuernas gång bockades frågorna av mentalt. 

Struktureringen av materialet förbereddes således redan innan intervjuerna genomfördes. 

Intervjuguiden E-postades ut ett par dagar i förväg till respondenterna för att ge dem möjlighet att 

läsa igenom frågorna och förbereda sig. Varje intervju spelades in och transkriberades för att 

förhindra eventuellt informationsbortfall samt felaktiga tolkningar. Efter transkriberingen 

sammanställdes materialet genom att informationens relevans ställdes mot studiens 

forskningsfråga, syfte och teorier. Med utgångspunkt i teorierna kategoriserades det insamlade 

materialet (jfr Tjora, 2013) i de tre stegen i analysmodellen samtidigt som information, som på ett 

tydligt sätt gav en bild av den process vi ville undersöka, valdes ut. Inom kategorierna har den 

insamlade information tolkats i analysen (jfr Jacobsen, 2002) med de teorier och studier som 

tidigare presenterats i analysmodellen och teoriavsnittet. Uppsatsen skickades till respondenterna 

innan slutinlämningen för att säkerställa att vi hade tolkat den givna informationen rätt. 

Respondenterna fick möjlighet att komma med eventuella kommentarer för komplettering.  

 

3.7 KRITISKT TÄNKANDE 

Vi har varit medvetna om att respondenterna kan ha undvikit att tala om känsliga ämnen eller 

viktig information för att skydda organisationens intressen då CSR är ett känsligt ämne. Viktigt 

att nämna är även att de företag som i uppsatsen nämns som förebilder för landstingens CSR-

arbete återkommande har fått kritik för att de gör för lite (se t ex Kakuli & Risberg, 2012; 

Engvall, 2007). Då olika frågor ställts, fast inom samma huvudtema, kan svaren ha skiljt sig åt. 

Dock bedömdes det som motiverat att ställa olika frågor då respondenterna har olika bakgrund 

och yrken.  Detta har medfört att CSR-arbetet framställts på olika sätt vilket bidragit till studiens 

trovärdighet. Att fråga olika respondenter och jämföra svaren för att öka tillförlitligheten har varit 

viktigt då CSR typiskt är en fråga i vilken man gärna vill framstå i god dager (jfr Borglund et al., 

2012; Grafström, 2008). Vi är därmed medvetna om svårigheterna med verifieringen av subjektiv 

information. 
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Den genomförda telefonintervjun kan ha medfört ett visst bortfall av information då ingen 

möjlighet funnits att se eller tyda respondenternas kroppsspråk (Saunders et al., 2012). Detta 

försökte vi kompensera genom att ställa följdfrågor och be respondenten förklara sig tydligare 

när något var oklart. Vi var medvetna om att E-postkorrespondens inte var det lämpligaste sättet 

att samla in data, men då respondenten ansågs vara viktig i Region Skåne bedömdes 

informationen vara betydande och inkluderades således i studien.  Vi försökte undvika att 

påverka respondenterna under intervjuerna (jfr Saunders et al, 2012) genom att inte ställa ledande 

frågor och genom att hålla en objektiv inställning till frågorna i intervjusituationen. Viktig att ta 

med är även att eventuella kritiska eller ointresserade röster kan ha missats då vi började kontakta 

personer intresserade av socialt ansvar som i sin tur rekommenderade andra intresserade.  

 
Ett fenomen beskrivs ofta genom kvalitativa studier där avsikten inte är att generalisera från 

urvalet till en större grupp, det vill säga populationen (Jacobsen, 2002). I en kvalitativ 

undersökning som denna får studien en intern giltighet då hänsyn tas till de inblandande 

aktörernas individuella uppfattningar för att få en riktig förståelse för fenomenet CSR. I enlighet 

med den kvalitativa metodens generaliseringsproblem kan studiens resultat inte helt generaliseras 

och får därmed liten extern giltighet (Jacobsen, 2002). Emellertid kan en viss generalisering ske 

genom att studien avser testa befintlig teori i en ny kontext (jfr Bryman & Bell, 2011).  

Då överförbarhet är svårt att uppnå vid kvalitativa studier (Bryman, 2008) kan likvärdiga resultat 

i en likställig undersökning inte garanteras med tanke på respondenternas och vår subjektivitet. 

Dock anser vi att med den tydliga redogörelse vi gett, bör liknande resultat kunna uppnås. 
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4. SOCIALT ANSVAR I OFFENTLIG UPPHANDLING 
 

4.1 BAKGRUND OM SVERIGES LANDSTING OCH REGIONER 

I Sverige finns det 21 landsting och regioner som varje år upphandlar varor och tjänster för cirka 

120 miljarder kronor inom bland annat sjukvård, där textilier och enkla kirurgiska instrument 

utgör en stor del (Göthberg, 2012). Dessa organisationer är politiskt styrda där fullmäktige är det 

högsta beslutande organet. Inom landstingen och regionerna arbetar tjänstemän i olika 

förvaltningar där upphandling är en del av arbetet. Vid offentliga upphandlingar måste lagen om 

offentlig upphandling (LOU) följas för att ge samtliga leverantörer möjlighet att tävla på lika 

villkor samtidigt som landsting och regioner kan dra nytta av konkurrensen för att få bra priser 

och kvalitet (SKL, 2013). 

 

4.2 VAD ÄR PROBLEMET? 

4.2.1 OEGENTLIGHETER I PRODUKTIONEN 

När Region Skåne arbetade med upphandling på 90-talet kontaktades de vart tredje år av en lokal 

reporter från tidningar eller radio som frågade var saxarna och de kirurgiska instrumenten 

tillverkades samt om de kunde garantera att det inte ingick barnarbete i tillverkningen 

(Enhetschef Skåne, 2013). Första gången de råkade ut för dessa frågor var de ganska handfallna 

för de hade aldrig funderat på var varorna tillverkades. Mycket av det som köptes in såldes inte 

direkt av tillverkarna utan av internationella grossister som köpte in från tillverkare i Asien. Vid 

det här tillfället kunde inte Region Skåne svara på de frågor som uppkom men till slut 

konstaterade de att tillverkningen skedde i Pakistan, och då bytte de till något dyrare 

tysktillverkade instrument. Frågorna fortsatte att komma från media lite då och då, men i Region 

Skåne kände de sig ändå rätt trygga (Enhetschef Skåne, 2013). 

 

Den 13 maj 2006 startade kampanjen ”Mina Skattepengar” av organisationen Fair Trade Center 

(Fair Trade Center, 2008) som tyckte det var lite absurt att man inom offentlig sektor inte tog 

socialt ansvar i sin upphandling medan privat sektor jobbat mycket med socialt ansvar 

(Seniorrådgivare Swedwatch, 2013). I och med denna kampanj startade Swedwatch en 
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granskning av produktionen av enkla kirurgiska instrument och textilier i Pakistan och Indien 

(Seniorrådgivare Swedwatch, 2013). Hösten 2006 hade upphandlingschefer i Västra Götaland 

och andra landsting börjat få frågor från Swedwatch om produktionen av deras upphandlade 

varor, men det var inte för än Swedwatch släppte filmen och rapporten ”Vita rockar Vassa saxar” 

som man verkligen fick upp ögonen för frågorna (Enhetschef Region Skåne, 2013; 

Upphandlingscontroller Stockholm, 2013). Rapporten avslöjade bland annat barnarbete, extremt 

låga löner och att många arbetare inte tilläts organisera sig fackligt (Fair Trade Center, 2008). När 

Kalla Fakta visade rapporten i tv mars 2007 och när TV4:s journalister kom med mikrofoner och 

”stack under munnen på politikerna” och frågade om de var medvetna om de oegentligheter som 

förekom vid upphandlingarna, blev politikerna tagna på sängen (Upphandlingscontroller 

Stockholm, 2013). Enhetschefen i Skåne berättar att rapporten visade hur operationssaxar, som 

användes på svenska sjukhus, var märkta ”Made in Germany”, men inte alls var tillverkade i 

Tyskland. Det visade sig att dessa var gjorda i Pakistan och sedan skickade till Tyskland för 

märkning och paketering.  

 

4.2.2 ETT SAMARBETE TAR FORM 

Det tog cirka ett halvår innan Swedwatch hade gjort klart filmen som visades i TV4 och då hade 

Stockholm, Skåne och Västra Götaland redan startat ett samarbete kring att ställa socialt ansvar 

vid upphandling (Upphandlingscontroller Stockholm, 2013). Landstingen insåg att det var 

allvarligt då de trodde att det var frid och fröjd innan de fick veta hur det egentligen stod till. Man 

hade svårt att acceptera de oegentligheter som visade sig förekomma då man tog det som en 

självklarhet att produktionen skulle ske på ett schysst sätt (Enhetschef Skåne, 2013). Stockholm 

bjöd in Västra Götaland och Skåne och hade en workshop en hel dag för att lära sig och börja 

nysta i problemet. De hade bjudit in företag och organisationer som de visste hade kommit en bit 

på väg, exempelvis Ikea, Indiska kompaniet, Försvarets materielverk samt några konsulter. På 

förmiddagen berättade de inbjudna gästerna hur de arbetade med frågorna och delade med sig av 

sina kunskaper. Genom detta fick Stockholm, Västra Götaland och Skåne upp ögonen för att det 

kan förekomma väldiga oegentligheter med barnarbete, dåliga arbetsvillkor, låga löner och 

väldigt dåliga arbetsmiljöer i produktionen, även av sjukvårdsmateriel. På eftermiddagen satte sig 

de tre organisationerna ner och började skissa på hur de skulle ta sig an frågan då detta var 
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relativt nytt i den offentliga sektorn. Försvarets materielverk var de enda som hade börjat jobba 

med frågan (Upphandlingscontroller Stockholm, 2013). Därför tittade de även på företag som 

H&M som hade kommit längre och landstingen hade även under en period en referensgrupp som 

de träffade med viss regelbundet för att stämma av sina funderingar (Enhetschef Skåne, 2013).  

 

4.2.3 UPPMÄRKSAMHET I MEDIA 

När programmet i TV4 sändes var det glädjande för politikerna att de kunde komma med svar då 

Stockholm, Skåne och Västra Götaland redan hade dragit igång ett samarbete 

(Upphandlingscontroller Stockholm, 2013). Miljö- och skärdgårdslandstingsrådet i Stockholm 

som sedan 2006 varit ansvarig politiker för socialt- och miljömässigt ansvar i upphandling 

berättar att han fick uttala sig i media efter att ha blivit uppmärksammad av förvaltningen på att 

”här måste man ta ställning”. Från Alliansens håll hade man vissa funderingar ifall högre krav 

skulle stjälpa utjämningen av välstånd och förhindra utvecklingschanserna när man reglerade den 

fria marknaden, men då prisskillnaden i slutprodukten var marginell förstod man att det var rätt 

att ställa tuffare krav (Miljö- och skärdgårdslandstingsrådet Stockholm, 2013). I Uppsala var det i 

och med uppmärksamheten i media då Kalla Fakta lyfte frågan som de blev uppmärksammade på 

oegentligheterna i produktionen (Miljöstrateg Uppsala, 2013; Upphandlingschef Uppsala, 2013). 

När de skulle gå med i samarbetet 2010, hjälpte det att de tre största organisationerna drog i 

arbetet, samt att de redan lyft frågan så att den blev konkret och lättare att arbeta med 

(Miljöstrateg Uppsala, 2013).  

 

4.3 VAD ÄR LÖSNINGEN? 

4.3.1 UPPFÖRANDEKOD 

I och med den mediala uppmärksamheten insåg man i Stockholm, Västra Götaland och Skåne att 

allt kanske inte stod rätt till. De startade ett samarbete där de började sätta sig in i frågan. En 

uppförandekod arbetades fram tillsammans med ett kontraktsvillkor som avtalsleverantörerna 

blev tvungna att skriva under vid tecknande av avtal (Upphandlingscontroller Stockholm, 2013). 

Med de tre största organisationerna i framkant vad det lätt för bland annat Uppsala att ansluta sig 

till samarbetet och arbeta med uppförandekoden (Upphandlingschef Uppsala, 2013), då man 
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slapp sitta och uppfinna allt själv (Miljöstrateg Uppsala, 2013). Ihop med Uppsala anslöt sig alla 

andra landsting och regioner till det som kom att bli ett nationellt samarbete 2010 och började 

anamma uppförandekoden (Nationell Samordnare, 2013). År 2012 när en Nationell Samordnare 

tillsattes blev det bättre struktur på samarbetet (Avdelningschef Stockholm, 2013). Det var också 

då de mindre landstingen började använda uppförandekoden mer konkret (Upphandlings-

controller Stockholm, 2013).  

 

Det nationella samarbetet drivs av en styrgrupp, som består av inköpscheferna för storregionerna 

plus en representant för alla de andra landstingen, en nationell samordnare och en expertgrupp 

(Avdelningschef Stockholm, 2013).  Expertgruppen sitter på kompetens i problematiken runt 

kravställande och uppföljning av långa leverantörsled. Inom varje landsting och region finns även 

en kontaktperson som har ett ansvar i att stötta och vara den som för ut och fångar upp 

information till och från den nationella samordnaren (Nationell Samordnare, 2013). Samarbetet 

finansieras av samtliga landsting och regioner där Stockholm, Skåne och Västra Götaland betalar 

300 000 kr var och de övriga landstingen och regionerna betalar 25 öre per landstingsinvånare 

och år (Nationell samordnare, 2013; Avdelningschef Stockholm, 2013). Intäkterna används bland 

annat till att finansiera samordnaren, uppföljningar, kompetensutveckling, uppförandekoden, 

seminarier, utbildning och revision (Göthberg, 2012).  

 

4.3.2 AKTÖRER 

För att kunna driva samarbetet och arbetet vidare har olika aktörer varit betydande. Swedwatch 

har haft en viktig roll i att sätta fingret på de oegentligheter som förekom för att upplysa trygga 

Sverige om vad som sker i produktionen i andra länder (Upphandlingscontroller Stockholm, 

2013). Ikea och H&M har varit viktiga aktörer för att visa alla hur man kan gå till väga och de har 

även varit duktiga på att säga att det inte är lätt att ställa sociala krav på rätt sätt 

(Upphandlingscontroller Stockholm, Enhetschef Skåne, 2013). Även Försvarets materielverk 

ansågs vara en viktig aktör då de var de allra första att visa att det går att arbeta med detta i 

offentlig sektor (Upphandlingscontroller Stockholm, 2013). Den Nationella Samordnaren Pauline 

Göthberg anses vara en av de viktigaste aktörerna då hon tillsammans med expertgruppen tagit 

fram förslag på förändringar i uppförandekoden samt arbetat med arbetsformerna som 
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strukturerar det nationella samarbetet (Enhetschef Skåne, 2013; Avdelningschef Stockholm, 

2013; Upphandlingschef Uppsala, 2013). Konsulter har varit viktiga med den kompetens de 

besitter vid revisioner av fabriker och avtalsleverantörer (Avdelningschef Stockholm, 2013; 

Enhetschef Skåne, 2013; Seniorrådgivare Swedwatch, 2013). Även politiker är viktiga aktörer 

som fattar beslut och visar engagemang i frågan (Nationell Samordnare, 2013).  

 

4.3.3 UPPHANDLINGSPOLICY OCH MILJÖPROGRAM 

Förutom uppförandekoden som används nationellt har varje organisation sina egna styrdokument 

och policys. Dessa är typiskt en upphandlingspolicy och ett miljöprogram som båda säger att man 

måste ställa miljökrav och sociala krav i upphandlingar (Upphandlingscontroller Stockholm, 

2013; Upphandlingschef Uppsala, 2013; Enhetschef Skåne, 2013). Både upphandlingspolicyn 

och miljöprogrammet i Stockholm är tagna på högsta politiska nivå vilket gör att ingen riktigt 

kan ifrågasätta om man ska göra något. Däremot hur saker görs och att det finns rutiner runt allt 

är extra viktigt i en så stor organisation med drygt 40 000 anställda (Upphandlingscontroller 

Stockholm, 2013). Individer byts ut i en organisation, därför bör aldrig ett viktigt arbete vara 

beroende av specifika individer, utan ett hållbart arbete bör byggas runt välfungerande rutiner 

(Nationell Samordnare, 2013; Avdelningschef Stockholm, 2013). 

 

I Uppsala tittar de mycket på miljölagstiftningen och försöker hitta styrande rutiner för att se till 

att efterleva miljölagstiftningen. De har en landstingsövergripande rutin specifikt för vilka 

upphandlingar som anses prioriterade ur miljösynpunkt och ur socialt ansvarstagande. De har 

även landstingsövergripande riktlinjer där man anger vilka upphandlingar som anses prioriterade 

ur miljösynpunkt och ur socialt ansvarstagande. Dessa riktlinjer, som gäller för hela landstinget, 

listar exempelvis vad upphandlande verksamhet ska göra och vad miljö- och kemienheten ska 

göra i upphandlingsprocessen. De tittar på vad Miljöstyrningsrådet rekommenderar och hur andra 

landsting har gjort i liknande upphandlingar. (Upphandlingschef Uppsala, 2013; Miljöstrateg 

Uppsala, 2013.) 
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4.4 HUR NÅS LÖSNINGEN? 

4.4.1 FRAMTAGANDE AV UPPFÖRANDEKOD 

Efter den första workshopen hösten 2006 träffades representanter från Stockholm, Västra 

Götaland och Skåne en gång i kvartalet i ett och ett halvt år där de satt hela dagar och formade 

varenda mening i det som kom att bli uppförandekoden. Uppförandekoden byggdes på 

internationella konventioner så som ILO:s åtta kärnkonventioner, FN:s konvention om mänskliga 

rättigheter, barnkonventionen samt tillverkningslandets nationella lagstiftning gällande 

arbetarskydd, arbetsmiljölagstiftning och arbetsrätt. Eftersom uppförandekoden gjordes för 

offentlig sektor skulle den också fungera tillsammans med LOU, vilket till exempel innebar att 

man inte fick favorisera en avtalsleverantör som man visste uppfyllde kraven, och därför tog den 

lång tid att utforma. Uppförandekoden blev klar cirka två år efter att arbetet påbörjats och 

skickades sedan till branschorganisationen Swedish Medtech som organiserar alla som säljer 

sjukvårdsmateriel. (Upphandlingscontroller Stockholm, 2013.) 

 

Syftet med uppförandekoden är att samtliga landsting och regioner ska ställa samma krav på 

avtalsleverantörerna och att de tar ett socialt ansvar i produktionen. Landstingen ska ställa krav 

på att avtalsleverantörerna ska kunna garantera att kraven på mänskliga rättigheter, miljöhänsyn, 

föreningsfrihet och arbetsvillkor uppfylls. Uppförandekoden skrivs på av leverantörerna i 

samband med kontraktsskrivningen. Sju riskområden (instrument och rostfria sjukvårdsartiklar; 

operations- och engångsartiklar; handskar, sprutor, kanyler; förbandsartiklar; textilier; läkemedel; 

IT) har identifierats där uppförandekoden alltid ska användas, men vissa landsting och regioner 

har valt att använda uppförandekoden i alla upphandlingar. Alla landsting och regioner har en 

gemensam uppföljning på att uppförandekoden uppfylls. I dagsläget är det endast upphandlingar 

inom riskområdena som följs upp i det nationella samarbetet. (SLL, 2011.) 

 

4.4.2 UTÅTRIKTAT INFORMATIONSARBETE 

Initialt har man haft utåtriktade aktiviteter exempelvis genom information till Swedish Medtech 

och mycket information utåt mot leverantörsmarknaden då man meddelade dem att man hade 

startat ett projekt kring socialt ansvar i upphandling (Avdelningschef Stockholm, 2013). Den 
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Nationella Samordnaren har även använt dem som referensgrupp och bett om eventuella 

synpunkter kring uppförandekoden (Avdelningschef Stockholm, 2013). Man har också haft 

aktiviteter för att öka kunskaperna inom organisationen, exempelvis resor till 

produktionsländerna. Avdelningschefen i Stockholm upplevde sin resa till Indien 2011 som 

inspirerande och att den gav nya insikter och kunskaper om problemen.  

 

4.4.3 UPPFÖLJNINGSSYSTEM 

För att följa upp arbetet med uppförandekoden har den Nationella Samordnaren tillsammans med 

Miljöstyrningsrådet tagit fram ett webbaserat uppföljningssystem (Nationell Samordnare, 2013). 

Tanken är att alla uppgifter om en upphandling ska registreras av avtalsleverantörerna så att de 

avtal som skrivs lättare ska kunna följas upp. Vid en uppföljning svarar leverantören på ett antal 

frågor och landstingen kan sedan välja att gå vidare med till exempel en revision på plats 

(Upphandlingscontroller Stockholm, 2013). Ett centraliserat system underlättar riskbedömningen 

och möjliggör att resultat kan delas av alla landsting (Nationell Samordnare, 2013). Systemet 

kommer även att underlätta inköparens arbete med att följa upp de sociala kraven i 

leverantörsledet och det är även ett verktyg för leverantörerna att vid avtalsuppföljning redovisa 

sina sociala åtaganden (Strategisk inköpare Skåne, 2013). Uppföljning av krav är mycket viktigt 

där en allmän princip är att inte ställa krav som inte går att följa upp eller av andra orsaker inte 

kommer att följas upp. Uppföljning skapar trovärdighet för landsting och regioner genom att krav 

och villkor som ställs också kontrolleras och följs upp (Strategisk inköpare Skåne, 2013). Det är 

av stor betydelse för landstingen och regionerna att göra dessa stickprov i produktionen i 

fabrikerna för att kunna visa avtalsleverantörerna i Sverige att de menar allvar 

(Upphandlingscontroller Stockholm, 2013).  

 

Ovan belyses fördelarna med att samarbeta och sköta vissa delar i arbetet centralt. Den Nationella 

Samordnaren belyser dock vikten av decentralisering av ansvaret i samarbetet och att alla 

landsting är aktiva och inte bara ”betalar sig fria” för att detta ska fungera. Varje landsting måste 

äga frågan och bygga upp en egen kompetens (Nationell Samordnare, 2013).  
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4.4.4 SAMARBETE MED AVTALSLEVERANTÖRER 

Genom det nationella samarbetet har frågan om socialt ansvar även lyfts fram hos 

avtalsleverantörerna. De är med och hjälper till med de dokument och uppgifter som landstingen 

behöver (Upphandlingscontroller Stockholm, 2013). Således uppstår ett samspel mellan 

landstingen och avtalsleverantörerna, vilket är något som eftersträvas i det nationella samarbetet. 

I och med ett samspel kan de tillsammans diskutera olika företeelser istället för att det ska vara ett 

”vi och de”-tänkande. När samarbetet startade spreds detta bland leverantörer, landsting och 

kommuner samt till folk som arrangerar konferenser och seminarier vilket gjorde att de blev 

inbjudna samt även själva arrangerade seminarier. Frågan blev politiskt intressant och fick även 

en ganska tydlig politisk uppbackning (Enhetschef Skåne, 2013).  Det är även viktigt att upplysa 

andra, vad man arbetar med och hur man arbetar inom landstingen och regionerna för att det ska 

kunna ge effekt (Avdelningschef Stockholm, 2013). Trots att Sverige är litet på världsmarknaden 

betyder det inte att det inte får en effekt, för antingen får man effekt för att man är stor eller för 

att man är först. Landstingen satsar på att vara först deras arbete är minst lika bra som de stora 

företagens (Avdelningschef Stockholm, 2013).  
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5. ANALYS 
 

5.1 VAD ÄR PROBLEMET? 

Utifrån den undersökning vi gjort kan vi konstatera att produktionen av sjukvårdsartiklar till 

landstingen skedde under dåliga förhållanden samt att landstingen inte visste var de upphandlade 

produkterna tillverkades. Med hjälp av vår analysmodell (se figur 2) och första steget i teorin om 

inramning framstår detta som problemet. Idén om CSR i offentlig sektor blev först synlig i och 

med uppmärksamheten i media och den film som visades, likt det Czarniawska och Joerges 

(1996) belyser när de skriver att idéer kan bli synliga i form av bilder och ljud. Idén om CSR i 

offentlig sektor är att man arbetar mot barnarbete, dåliga arbetsförhållanden och för mänskliga 

rättigheter genom att ställa krav i produktionskedjan. Detta för att jobba mot en schysstare 

produktion för både människor och miljö i utvecklingsländer.  

 

Socialt ansvarstagande har framställts som något som naturligt ska tas hänsyn till i varje 

upphandling vilket visar på en stark ambition i frågan, då barnarbete och dåliga 

arbetsförhållanden ses som oacceptabelt. Detta tyder på det De Bakker et al. (2005) menar, att 

man ska ta ett socialt ansvar i det samhället man lever i. Således kan det konstateras i enlighet 

med Zucker (1977) att det finns en stark ambition om att idén om CSR ska bli institutionaliserad, 

då man vill att den i offentlig sektor ska tas för given och bli ett naturligt sätt att handla utifrån.  

 

Då oegentligheterna uppmärksammades blev de flesta chockerade och insåg att något behövde 

göras för att motverka detta. Stockholm, Skåne och Västra Götaland var snabba med att ta tag i 

frågan när den först kom upp. De träffades och diskuterade hur de skulle gå tillväga för att ta 

emot idén och få den att passa in i deras kontext, det vill säga hur de skulle översätta idén om 

CSR från privat sektor till offentlig sektor. De sökte aktivt nya idéer genom att bjuda in 

förespråkare som redan arbetade med CSR; bland andra H&M, Ikea och Försvarets materielverk. 

De kopierade inte idén rakt av (jfr Sevón, 1996), utan satte sin prägel på idén genom att anpassa 

den till sin egen verksamhet där de var tvungna att följa lagen om offentlig upphandling. I 

enlighet med den första teoretiska fasen i analysmodellen som behandlar hur idén om CSR har 

tagits emot kan vi i samarbetet se karaktärsdrag från både den entusiastiske användaren och den 
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engagerade översättaren. Däremot uppvisar de inte alla karaktärsdrag i de två typexemplen. Den 

entusiastiske användaren är inte så selektiv utan implementerar mycket nytt utan att omarbeta 

idéerna, vilket inte stämmer i detta fall då idén tydligt gjorts om genom ett noggrant arbete med 

uppförandekoden för att passa i sin nya kontext. Däremot att de bjöd in de övriga landstingen och 

regionerna för att ansluta sig till samarbetet visar karaktärsdrag för den entusiastiske användaren 

genom att vara aktiva förespråkare av CSR och även få andra att ta till sig arbetet kring CSR. Det 

som delvis stämmer med den engagerade översättaren är att samarbetet till stor del är byggt på 

ett antal inflytelserika personer, men att det är på väg att förändras då man insett att ett hållbart 

arbete måste bygga på system och rutiner och inte på ett antal personer. 

 

I Uppsala var de oförberedda på uppmärksamheten runt socialt ansvar som kom efter avslöjandet 

i media. De visste inte hur de skulle ta sig an frågan, men när de tillsammans med de övriga 

landstingen bjöds in till samarbetet 2010, cirka tre år efter avslöjandet, blev det möjligt för 

samtliga att börja ta sig an frågan då riktlinjer kring kravställandet tagits fram. Vi kan således 

identifiera Uppsala som den oskyldigt omvände till viss del då de i inledningsfasen inte kände sig 

redo för de krav som samhället genom media ställde på dem samt att de till slut tog sig an arbetet 

med jämnmod när de fick verktygen att göra det. Det som inte stämmer är att det hos den 

oskyldigt omvände ska finnas en grad av översättning (se figur 1), vilket vi inte kan se 

förekommer i Uppsala. Detta då man i samarbetet ville ha tyngd i kravställandet genom att alla 

skulle ställa samma krav, vilka redan arbetats fram i uppförandekoden.  

 

När oegentligheterna uppmärksammades i media kom detta som en chock för politikerna och de 

insåg att det var av stor vikt att de uttalande sig i media och tog tag i frågan. Detta pekar på drag 

för den oskyldigt omvände tillsammans med att de tagit ställning för att ta sig an och inkludera 

uppförandekoden i det arbete som de beslutar om. Dock har själva arbetet hela tiden drivits 

vidare på tjänstemannanivå. Således har ingen översättning av idén skett hos politikerna i 

Stockholm, vilket är i likhet med vad som skedde i Uppsala. Detta talar emot att de identifieras 

som den oskyldigt omvände. Idén om CSR har således tagits emot på olika sätt i offentlig sektor; 

Stockholm, Västra Götaland och Skåne har översatt iden till större grad än vad Uppsala och 

politikerna i Stockholm har gjort. Detta förklaras av att vad som händer med idén är beroende av 

vad användaren väljer att göra med den (jfr Czarniawska & Joerges, 1996). 
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5.2 VAD ÄR LÖSNINGEN? 

När offentlig sektor bjöd in H&M, Ikea och Indiska och lärde sig av dem, kan vi enligt Sahlin-

Andersson (1996) säga att offentlig sektor imiterade den privata sektorn. Mycket av idéerna, 

verktygen och den praxis som företagen använde kunde offentlig sektor inspirerades av. Men 

idén om CSR kopierades inte rakt av (jfr Sevón, 1996) utan då idén förflyttades från en kontext 

till en annan gjordes den om (jfr Sahlin-Andersson, 1996; Czarniawska & Joerges, 1996) i 

offentlig sektor för att fungera tillsammans med lagen om offentlig upphandling.  

 
Då det förekom oegentligheter i produktionen insåg landstingen att de var tvungna att börja ställa 

krav på avtalsleverantörerna, vilket gjordes genom att de startade ett samarbete där de 

tillsammans ökade sina kunskaper och tog fram en uppförandekod som skulle hjälpa 

upphandlarna att ställa krav. Uppförandekoden har använts av alla landsting och regioner sedan 

2010, vilket i enlighet med Czarniawska och Joerges (1996) innebär att idén om socialt ansvar 

tagit form i ett verktyg. Genom detta verktyg kunde fler upphandlare ställa krav utan att de hade 

en djup kunskap om socialt ansvar. Att ta ett socialt ansvar genom att ställa krav blev således en 

lösning på problemet (se analysmodellen i figur 2) där samarbetet användes som en strategi som 

möjliggjorde att alla kunde ställa samma krav. Det har också lett till att frågan lyfts hos 

avtalsleverantörerna som viktiga då de i sin tur ställer krav nedåt i leverantörsleden. Således har 

samarbetet berört många och samtidigt ökat deras kunskaper och har gjort att idén om CSR blivit 

viktig att ta till sig (jfr Windell, 2006) för både landsting och avtalsleverantörer.  

 

I enlighet med Campbell (2004) är det viktigt att inte bara identifiera vilka aktörer som utvecklat 

idén om CSR utan det bör även utrönas vilka roller de har i översättningsprocessen. Samarbetet 

skapades av aktörer i Stockholm, Västra Götaland och Skåne vilka engagerade sig kring frågan 

och började träffas regelbundet för att engagera sig i aktiviteter. Aktiviteterna resulterade i nya 

verktyg och praxis vilka har tagit olika former (jfr Czarniawska & Joerges, 1996; Windell, 2006) 

det vill säga uppförandekoden och de policys och rutiner som idag finns i de olika 

organisationerna. Således kan dessa tre organisationer anses vara det DiMaggio (1988) kallar 

institutionella entreprenörer. Även den Nationella Samordnaren framstår som en viktig aktör då 

hon genom att ta fram ett nationellt uppföljningssystem skapat ett nytt verktyg som bidrar till att 

kraven kan följas upp och problemet lättare lösas. Genom uppföljningssystemet har hon satt sin 
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egen definition på idén i enlighet med vad hon anser passar organisationen (jfr Zilber, 2002).  

Swedwatch har från första början varit en viktig aktör som belyst offentlig sektor om de 

oegentligheter som förekom. I enlighet med DiMaggio (1988) kan det även här konstateras att 

Swedwatch är en institutionell entreprenör som har lyckats förverkliga intressen som 

organisationen värderar högt – att ta socialt ansvar och ställa krav i upphandling för mänskliga 

rättigheter och barnarbete – i offentlig sektor.  

 

Förutom aktörer och verktyg har även praxis varit betydelsefullt för att kunna arbeta med socialt 

ansvarstagande och lösa problemet. Den praxis som identifierats är de rutiner som varje landsting 

har nedskrivna i sina respektive upphandlingspolicys. När uppföljningssystemet, som också är ett 

verktyg, tas i bruk kommer säkerligen nya rutiner tas fram vilka kommer vara lika för alla i 

samarbetet. Detta innebär att aktörerna förverkligar idén om CSR genom uppföljningsverktyget 

som formas till praxis i organisationen (jfr Czarniawska & Joerges, 1996; Czarniawska & Sevón, 

1996).  

 

5.3 HUR NÅS LÖSNINGEN? 

Det tredje och sista steget i analysmodellen behandlar hur man ska lösa problemet. Som tidigare 

konstaterats blev lösningen att ställa krav. Dessa krav fick kraft genom att samtliga landsting 

samarbetade och ställde samma krav. Kraven återfinns i den uppförandekod som togs fram 

genom att man konkretiserade idén om socialt ansvar i upphandling. Med andra ord försökte man 

lösa oegentligheterna i produktionen av varor till landstingen genom att alla landsting gick ihop 

och ställde samma krav på avtalsleverantörerna.  

 

Det sista steget i teorin om inramning handlar även om att motivera berörda att sträva mot 

lösningen (Benford & Snow, 2000). De berörda är både upphandlare som ställer krav på 

avtalsleverantörerna och avtalsleverantörerna själva som måste se till att kraven följs längre ner i 

kedjan ända till produktionen. Respondenterna har belyst det naturliga i att de vill ta ansvar och 

se till att man lever upp till självklara saker som att ingen ska bli sjuk när de producerar material 

till den svenska sjukvården samt att barnarbete inte bör finnas bland dessa producenter. Trots att 

man idag har retoriken att det ska vara naturligt och självklart att ställa sociala krav var det inte 
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enkelt i början då det saknades kunskap om hur man skulle ställa krav på rätt sätt. Genom att öka 

kunskaperna och ta fram verktyg och samarbeta blev arbetet enklare.  Kunskaperna ökade bland 

de aktörer från Stockholm, Västra Götaland och Skåne som startade samarbetet i och med att de 

satte sig in i frågan, tog hjälp av CSR-kunniga från företagen samt åkte på resor till 

produktionsländerna vilket gjorde att man också fick ett helt nytt perspektiv och engagemang i 

frågan. Kunskaperna spred sig i samarbetet och de verktyg som togs fram har gjort det enklare för 

upphandlare, även i de landsting som anslöt sig 2010, att ställa krav då de själva inte behöver 

vara experter för att göra detta. Dock belyser den nationella samordnaren vikten av att 

landstingen inte bara ”köper sig fria” utan även engagerar sig i arbetet då ett deltagande ökar 

engagemanget. Ett sätt att göra det är att anställa personer med CSR-bakgrund och välja 

representanter från landstingen till olika grupper i samarbetet som redan har ett intresse i frågan.  

 

Genom att man från början haft en dialog med avtalsleverantörerna och att de nu i och med 

uppföljningssystemet är en del av samarbetet har man undvikit ett ”vi och de” -tänkande. 

Uppföljning av de krav man ställer på avtalsleverantörerna är mycket viktigt då det skapar 

trovärdighet genom att de krav som ställs också följs upp. Genom att följa upp visar de att de 

menar allvar och att avtalsleverantörernas agerande är viktigt. Således resulterar detta i ett 

samspel mellan olika aktörer vilket inneburit att man lättare motiverats för att nå en gemensam 

lösning (jfr Benford & Snow, 2000). 

 

Materialisering innebär en förändring då en idé går från att vara en föreställning och något 

abstrakt till att förverkligas till något mer konkret (Czarniawska & Joerges, 1996).  Ett tydligt 

exempel är den uppförandekod som tagits fram där idén är CSR och att man ska ta socialt ansvar. 

Således har idén om CSR översatts från en hög abstraktionsnivå till ett konkret verktyg utan att 

förlora idéns syfte (jfr Morris & Lancaster, 2006). Materialiseringen av idén har inneburit en 

förändring då uppförandekoden togs fram för att lösa problemet i produktionen och detta gjordes 

med hänsyn till den kontext där den skulle användas. Mycket tid fick läggas på den juridiska 

biten för att formulera kraven så att de gick ihop med lagen om offentlig upphandling utan att för 

den skull bli tandlösa. Kraven i uppförandekoden kom således att skilja sig något från de krav 

man ställer i den privata sektorn, men CSR som idé har inte tappat sin innebörd då idén i både 

offentlig och privat sektor handlar om att ta ett socialt ansvar. I enlighet med det Latour (1993) 
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skriver om översättning kan det konstateras att när idén om CSR översattes i offentlig sektor 

formades den om och nya delar lades till. Detta innebär inte att idén om CSR har tolkats 

annorlunda (jfr Sahlin-Andersson, 1996) i offentlig sektor, utan den har enbart gjorts om för att 

passa i sin nya kontext. 

 

Aktörer från Stockholm, Västra Götaland och Skåne formulerade uppförandekoden utifrån de 

internationella konventionerna och lagen om offentlig upphandling under en lång tidsperiod. 

Således bearbetades idén om CSR ordentligt av landstingen för att passa in i den nya kontexten 

(jfr Morris & Lancaster, 2006) vilket är socialt ansvar genom kravställande i upphandling. 

Genom det som Sahlin-Andersson (1996) menar utifrån redigeringsreglerna, kontext, formulering 

och logik, har idén om CSR, som ursprungligen härstammar från den privata sektorn, gjorts om 

för att passa in i den offentliga sektorn. Idén om CSR benämns i offentlig sektor som socialt 

ansvar men detta har inte påverkat innebörden av idén nämnvärt utan det är mer verkligheten runt 

kontexten som har förändrat innebörden av idén. Idén om CSR har även konkretiserats genom 

redigering via logik där idén, vilken har formulerats till en uppförandekod, har antagits vara 

problemlösande då den har tagits fram för att kunna ställa krav och kontrollera leverantörskedjan.  
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6. SLUTSATS 
 
Till skillnad från tidigare studier som har undersökt hur CSR som idé har översatts i privat sektor, 

har denna studie undersökt hur CSR som idé översatts i offentlig sektor. Denna studie har visat 

att olika aktörer; landsting och regioner, politiker, företag, konsulter, en Nationell Samordnare, 

Swedwatch, Fair Trade Center och media, har varit betydande och tillsammans belyst och 

utvecklat innebörden av CSR vilket har möjliggjort att idén om CSR tagit form i offentlig sektor. 

CSR som idé togs först på allvar emot i landsting och regioner efter att Swedwatch 

uppmärksammat de oegentligheter och problem som förekom i produktionen. Inom landstingen 

och regionerna saknades kunskaper om vilka sociala krav som fick ställas vilket visade sig vara 

ett problem. I ett samarbete mellan Stockholm, Skåne och Västra Götaland sökte man aktivt 

lösningar på problemet, imiterade och letade inspiration från privat sektor.  Samtidigt var man 

noga med att göra om idén genom en redigering där den viktigaste aspekten var att ta hänsyn till 

Lagen om offentlig upphandling för att få idén att passa i sin nya kontext. När idén om CSR togs 

emot materialiserades den av aktörer till verktyg och praxis och tog form i en uppförandekod, ett 

uppföljningsverktyg samt policys och rutiner. Således har en översättning av idén skett som har 

medfört att ett samarbete uppstått vilket har ökat kunskapen och engagemanget i socialt 

ansvarstagande inom offentlig sektor. Detta har inneburit att man har kunnat motivera olika 

aktörer att gemensamt arbeta med socialt ansvar i upphandling som en lösning på de problem 

som förekom.  

 

Denna studie har visat att ett samarbete kan bidra till ökad kunskap inom en reglerad kontext där 

många är intresserade men få har tillräckliga kunskaper för att på egen hand materialisera en idé. 

Således kan denna studie bidra med en ökad förståelse för hur en idé tas emot och bearbetas in i 

en reglerad kontext, vilket kan ses som ett bidrag till praktiker i framförallt offentliga 

verksamheter. En tillämpning av översättningsteorin samlad i teorin om inramning har bidragit 

till ett ökat område i vilket översättningsteorin kan användas tillsammans med andra teorier, då 

en kombination av dessa två teorier möjliggjort en tydlig struktur av översättningsprocessen. 

Studiens analysmodell har visat att motivation varit en viktig aspekt för att engagera berörda att 

genom ett samarbete översätta idén om CSR i upphandling. Således berikar teorin om inramning 

översättningsteorin, vilket kan ses som ytterligare ett teoretiskt bidrag.  
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7. AVSLUTANDE DISKUSSION 
 

Studiens analysmodell har tagits fram för att tydliggöra översättningsprocessen av en idé steg för 

steg och få översättningsteorin mer greppbar då översättning utgör ett relativt komplext område. 

Analysmodellen har visat sig vara framgångsrik för att svara på studiens forskningsfråga. Dock är 

det värt at nämna att då översättningsteorin innehåller många olika begrepp och definitioner, 

vilka alla inte har rymts i analysmodellen, kan detta ha medfört en otydlighet för läsaren. Dock 

anser vi att de viktigaste begreppen lyfts fram vilket har möjliggjort att uppsatsens 

forskningsfråga har kunnat besvaras.  Analysmodellen har även varit betydande för att generera 

studien en struktur och analysera den insamlade materialet steg för steg.  

 

I denna studie har det visat sig att ett samarbete har tydliggjort hur offentlig sektor bör ställa i 

upphandling. Samarbetet har möjliggjort att man besegrat de juridiska svårigheterna som kommer 

med upphandlingslagstiftningen vilka belysts i den statliga utredningen (SOU, 2013). Förutom 

samarbete har även nya begrepp, vilka inte ryms inom översättningsteorin, som kunskap, och 

motivering bidragit till förståelsen för vad som skett då idén om CSR har tagits emot i offentlig 

sektor. Göthberg (2011) har kommit fram till att det behövs mer kunskap om hur CSR som en 

populär idé påverkar organisationers beteende. Från vår studie kan vi således se att kunskap om 

en idé och hur den kan förverkligas, samt ett samarbete kring idén har gjort att man har kunnat 

påverka organisationens beteende.  

 

Likt Windells resultat (2006) visar denna studie att CSR som idé har presenterats som en lösning 

på ett problem vilket gör att idén upplevs som relevant. Vidare visar resultat från båda studierna, 

trots att olika kontexter studerats, att viktiga aktörer med olika intressen och olika bakgrund har 

varit av stor betydelse för att få idén att sprida sig i organisationerna. Likt Windells studie belyser 

denna uppsats vikten av olika aktörer som materialiserat idén om CSR till det som har resulterat i 

olika verktyg och praxis; uppförandekoder, policys och program. Då det inte finns en enhetlig 

definition av CSR, har idén översatts av olika aktörerna för att både passa in i offentlig sektor 

samt i de organisatoriska fälten vilka studeras av Windell. Således visar vår studie att idén om 

CSR inte har förlorat sin innebörd när den har förflyttats till offentlig sektor. 
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Denna studie har undersökt tre av Sveriges landsting och regioner och av den anledningen bör de 

slutsatser som dras behandlas inom ramen för främst dessa organisationer. Då studien även 

belyser viktiga resultat i förhållande till situationen i Sverige, bör inga särskilda slutsatser dras i 

ett globalt sammanhang. Att utvidga omfattningen av studien skulle kunna minska dessa 

begränsningar och möjliggöra övergripande slutsatser och generaliseringar. Liknande och djupare 

studier av kvalitativ karaktär skulle kunna säkerställa kvaliteten och tillförlitligheten hos de 

insamlade uppgifterna för att öka giltigheten av de slutsatser som dras i studien.  

 

7.1 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Syftet med studien har varit att undersöka hur CSR som idé tagits emot och översatts för att passa 

in i offentlig sektor vilket i studien utgörs av landstingen och regionerna. Det vore därför 

intressant att undersöka hur CSR som idé tagits emot och översatts i andra offentliga 

organisationer för en ökad förståelse för CSR i offentlig sektor i Sverige. Vidare vore det 

intressant att djupgående undersöka vilka likheter och skillnader som finns i översättningen av 

CSR i privat- och offentlig sektor. Det vore även intressant att använda översättningsteorin 

tillsammans med teorin om inramning för att studera andra idéer för att på så sätt se om 

analysmodellen kan utvecklas. Slutligen vore det intressant att titta på införandet av CSR i 

offentlig sektor med en kritisk ansats, till exempel med teorin om Decoupling, för att undersöka 

huruvida man uppfyller sitt ansvarstagande längs produktionskedjan.  
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BILAGA 1: IDENTIFIERING AV TYPEXEMPEL 
 
 
IDENTIFIERING AV DEN ENTUSIASTISKE ANVÄNDAREN – SÖKER AKTIVT NYA IDÉER 

• Söker aktivt efter nya idéer kopplade till CSR som implementeras i organisationen. 

• Är inte så selektiv utan implementerar mycket nytt utan att omarbeta idéerna. 

• Är aktiv förespråkare av CSR och försöker få även andra att ta till sig CSR. 

 

IDENTIFIERING AV DEN OSKYLDIGT OMVÄNDE – VAKNAR UPP EN DAG OCH MÄRKER 

AV FÖRÄNDRINGEN  

• Upptäcker en dag att de behövde börja jobba med CSR. 

• Upplever att samhället ställer krav om CSR som de inte riktigt känner sig redo för. 

• Tar sig an det nya arbetet med CSR med jämnmod. 

 

IDENTIFIERING AV DEN ENGAGERADE ÖVERSÄTTAREN – SÄTTER AKTIVT SIN EGEN 

PRÄGEL PÅ NYA IDÉER  

• Anpassar CSR så att det ska passa in i just deras verksamhet. 

• Har ändrat sitt arbetssätt eller vad de gör kopplat till just CSR. 

• Har en eller ett antal inflytelserika personer som ser till att arbetet med CSR fortskrider. 

 

IDENTIFIERING AV DEN MOTVILLIGE ”BEKRÄFTAREN” – TVINGAS TA TILL SIG NYA 

IDÉER SOM SEDAN AVISAS AV FÖRESPRÅKAREN  

• Bestämde inte själva att de skulle börja med CSR. 

• Upplever att de gör det för någon annan. 

• Upplever att denne ”annan” egentligen inte är intresserad av vad de gör. 

 
IDENTIFIERING AV DEN AKTIVE MOTSTÅNDAREN – VILL INTE TA TILL SIG NYA IDÉER  

• Anser inte att CSR är viktigt för organisationen på något sätt. 

• Tycker det sättet man arbetar på idag är gott nog.  

• Tycker inte det är den egna organisationens ansvar att ta ansvar. 
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BILAGA 2: INTERVJUGUIDE LANDSTING OCH REGIONER 
 

ALLMÄNNA FRÅGOR 

- Hur länge har du arbetat inom organisationen? 

- Vad har du för position inom organisationen? 

- Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter rörande offentlig upphandling och socialt ansvar? 

 

 

1.1 Hur inspirerades ni att börja med socialt ansvarstagande? Varifrån/av vem fick ni idéerna? 

1.2. Vad anser ni var de problem eller potentiella konsekvenser som ett socialt ansvarstagande 

var menat att lösa och varför infördes socialt ansvarstagande i er organisation?  

1.3. Varför var bristen på detta ett problem? Kan ni beskriva de bakomliggande faktorerna till 

varför det var ett problem? 

 

2.1. Vilka strategier har ni använt för att lösa de problem som socialt ansvarstagande var tänkt att 

lösa, nationellt och regionalt?  

2.2. Vilka aktörer har varit viktiga, nationella och regionala? På vilket sätt?  

2.3. Vilka hjälpmedel har ni använt er av?  

 

3.1. Hur gick ni tillväga när ni tog fram uppförandekoden? 

3.2. Hur har de verktyg som tagits fram kommit till användning? Vilka aktiviteter har gjorts?  

3.3. Hur tror du det kommer sig att ansvarstagande har blivit så viktigt i just ert län/region?  

 

4.1 Har du något övrigt att tillägga?  
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BILAGA 3: INTERVJUGUIDE POLITIKER 
 

 
ALLMÄNNA FRÅGOR 

- Kan du berätta lite om din bakgrund? 

- Vad har du för ansvarsområden och huvudsakliga arbetsuppgifter? 

- Hur mycket av ditt arbete rör offentlig upphandling och socialt ansvar? 

 

 

1.1 Hur kom du först i kontakt med idén om socialt ansvar i offentlig sektor? Vilka tog tag i 

frågan när den kom upp, på politiker- och tjänstenivå?  

1.2 Vad tror du är den huvudsakliga anledningen till att offentlig sektor har börjat ta tag i det här 

med socialt ansvar? 

1.3 När frågan kom upp, vad hände inom politiken då?  Hur reagerade ni? Vad hände hos er?  

 

2.1 Vad har ni för tankar inom ditt parti och inom alliansen om socialt och miljömässigt 

ansvarstagande, framför allt inom upphandling till Landstinget? 

2.2 Har ni haft någon strategi för att påverka tjänstemännen i den riktning ni tror är bra? Vilka 

och hur kan man påverka som politiker? Vilka hinder finns runt dessa frågor inom politiken? 

2.3 Har du någon kontakt och samarbete med politiker i andra Landsting som har samma 

ansvarsområde som du runt socialt ansvar? 

 

3.1 Hur tycker du att man arbetar med dessa frågor idag? Skulle du vilja se någon förändring?  

3.2 Vad har man lyckats med och vad har man inte lyckats med enligt dig?  

3.3 Vilken är den störta utmaningen för offentlig sektor idag och framöver vad gäller socialt 

ansvar i upphandlingen?  

 

4.1 Har du något övrigt att tillägga?  
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BILAGA 4: INTERVJUGUIDE SWEDWATCH 
 

ALLMÄNNA FRÅGOR 

- Kan du berätta lite om din bakgrund på Swedwatch? 

- Vad har du för position och huvudsakliga arbetsuppgifter? 

- Hur mycket av ditt arbete rör offentlig upphandling och socialt ansvar? 

 

 

1.1 Hur inspirerades ni att börja titta på socialt ansvarstagande i offentlig sektor på Swedwatch? 

Hur/varifrån fick ni idéerna? 

1.2. Anser du att offentlig sektor och speciellt Landstingen har liknande eller andra problem att 

tacklas med än vad privat sektor har?  

1.3. Vad tror du är den huvudsakliga anledningen till att offentlig sektor har börjat ta tag i det här 

med socialt ansvar? 

 

2.1. Skiljer sig de strategier som Landstingen använder sig av från hur privat sektor arbetar? 

2.2. Har ni haft en strategi för att påverka Landstingen och offentlig sektor i den riktning ni tror 

är bra? Vilka och hur kan man påverka? 

2.3 Hur långt ner i produktionsleden anser du att Landstingen har koll/tar ansvar i dagsläget? 

 

3.1. Hur tycker du att Landstingen har lyckats? Kanske i jämförelse med utvecklingen i privat 

sektor under de senaste åren. 

3.2. Vad har de inte lyckats med enligt er?  

3.3. Vilken är den störta utmaningen för offentlig sektor idag och framöver?  

 

4.1 Har du något övrigt att tillägga? 

 
 


